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@
3 sierpnia
l Edward Gierek, I sekretaz
PZPR, pzeb5lwa na Krymie.
Wyjechat na wakaq'e, mimo że
tym razem towarzysze z KPZR
pytati go. czy w związku
z lipcowymi

..przerwami w prary" nie
powinien raczej pozostać
w Polsce, ,,Lato minie, głowy

ostygną. powiem ludziom,
co potrzeba, i Polary wrócą
do prary, a życie do normy"

- odparł Gierek

I 
"Tygodnik 

Powszechn/
drukuje wywiad Jenego
Turowicza z Janem Pawtem II
pojego powrocie z Brazylii.
To pierwszy,łrrywiad prasowy

w dźejach papiestwa, dotyczyt
podróży aposto[skich Papieża

& wostatnimdniu
otimpiady w Moslołie ztoty
medat dl,a Polski wywalc4lt
w konkursie skoków przez
przeszkody Jan Kowalczyk
(na zdjęciu). Mistrz jechał
tego dnia na ogierze Artemor

M UurybzĘKubyodkryto
wrak XWI-wiecznego
ga leonu. Najcen niejszymi
znaleziskami są ztote sztaby
o tącznej wadze 20O kg

§ wMuzeum kina
w Vi|iers-Saint-Frederic
w pobliżu Rambouilet
rłrybuchł pożar. 0gień
pochlonąt bezcenne zabytki
kina francuskiego. Straty
wynoszą 10 mln franków

Na oktadce

Zdjęcie zrobione 24 maja
1977 r. pod warszawskim
kościołem św. Marcina.
Koniec atodówki w proteście
przeciwko pozostawaniu
w więźeniu robotn,ików
skazanych za udiaŁ
w zamieszkach w ursusie
j Radomiu w czerwcu1976.
W pierws4lm rzędże od lewej
Henryk Wujec, o. Aleksander
Hauke-Ligowski. Tadeusz

Mazowiech, Luryna
Chomicka, Stanisław
Barańczak. W drugim rzędże
Jerzy Geresz, 04asz Szechter,
Joanna Szczęsna, Bogusl,awa
B lajfer-Seweryn. Zenon
Pałka. Eugeniusz Ktoc,

każm,ierz świtoń
Fot. z archiwum
Andrzeja Friszke

Pamiętam eufońę ludzi i wiarę, że
razem jesteŚmy mocni i ten strajk
musi się udać. Bytteż strach, który

przychodzit nocą - Wspomina
Zbigniew Stefański. Malarz

konserwator na stoczniowym
wydziale W-1 w Sierpniu'80

miat 20lat
la Stefańskiego 14 sierpnia 1980
roku miał być kolejnym dniem
ciężkiej pracy. Pobudka, droga do

stoczni. '§7 szatni krótka pogawędka
z kolegami i na statek.
- Już pracowałem, kiedy ktoś rzucił

wiadomość: strajkujemy - mówi Stefań-
ski. - Patrzyliśmy jeden na drugiego. §7i-
dać było obawy - rzucać robotę czy pu-
ścić wszystko mimo uszu.
Zdecydowali. Dołączyli do strajku.

Młody malarz był w grupie chodzącej po
innych wydziałach i nawołu;ącej do
przylączenia się do akcji prorestacyjnej.
-Jak po kilku godzinach zobaczyliśmy,

ilu nas jest, to poczułem dumę, że tak du-
żo chłopaków czuje tak samo - mówi
Stefański.

Zbigniew Stefańki przyznaje,że się bał.
Strach przychodzlł nocą, kiedy nie widać
było tej masy i ludzie rozchodzili się po
stoczni.
- Najgorzej było w pierwszych dniach.

leszcze nie do końca oswoiliśmy się z sy-
tuacją - wspomina. - Leżeliśmy na swoim
wydziale, a każdy kombinował, czy jak się
obudzi, jeszcze będzie strajk, czy już bę-

dzie po rvszystkim. A może wejdzie woj-
sko? Rano zawsze okazywało się, że ktoś
nie rrr-rrz.vmał tej presji i wrócił do domu.
Z rozczlllelięm Stefański wspomina,

jak matka, która sama wcześniej praco-
rvała rv stoczni, przynosiła mu jedzenie
pod bramę. Młody malarz widział jej
obarłry; ale nigdy nie usłyszał: Synku
chodź do domu.
- Mama popierała strajk z całego ser-

ca. Była dumna, że jestem w środku
- mólvi mężczyzna, - Rozumiała, że to,
co robim,v, jest ważne dla wszystkich.
Po 25 latach Stefański patrzy na Sier-

pieil,ztakąsamą dumą, jak w pierwszym
dniu strajku: - Jesteśmy wolni. Nikt za
nas nie dokonuje już żadnych wyborów.

Zbigniew Stefański do dziś pracuje
w stoczni.

KATARZYNA MATROSZAK

3 sIERPNIA 1980
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W opozydi przed 1980 rokiem

nie było ttoku. Jak ocenia

historyk Andrzej Friszke, było

to najwyżej 1500 osób.

Napzeciwko nich stat

bezwzg[ęd ny, wielokrotnie

[iczniejszy aparat

bezpieczeństwa PRL

drvard Gierek, który zo-
stał 1 sekretarzem PZPR
po krlvawych zajściach na
\\1,brzeżu w 1970 r., dość
szlbko zdobył zaufanie

społeczeńsnta. Zadbał o stosunki
z koścrolem. regulując prawa włas-
ności na Zrenriach Zachodnich, mo-
dernizori ał totpodarkę. Oroczony
legendą ..Jobre3o gospodarza Slą-
ska". zaportlcJział podnoszenie sto-
pr. zlciorr ej obrłvateli. Otworzył
granice. nlozlille stały się kontakty
z Zachodem. \\Iięcej swobody otrzy-
n-ralj naukoircl i artyści. Drukowa-
no rłcześniej zakazane książki Pa-
u ła ]asienicv i Sławomira Mrożka.
Zrcie iv PRL stało się znośniejsze.

Słuzb,a Bezpieczeństwa, choć nadal
licznr j ;zuin.i. trzlmala się w cieniu
i unikała l-.ur:lnr ch represji.
Taknka ..łagodnej" walki z opo-

zycją ri,Pol.;e rviązała się z sytuacją
na scenie mrędzr-narodow,ej, kiedy
po parafou-aniu 1975 roku
w Helsinkach \\-lelkiej Karty Poko-
ju, przyjętej na zakończenie Konfe-
rencji Bezpieczeństrr a i Współpracy
w Europie, Kremi obiecał poprawę
sytuacji w dziedzinie prarv człowie-
ka w krajach blokLr sorvieckiego.
Złagodzenie działań ri,obec opozycji
wynikało rólvniez ze rł-zględórv ope-
racy jnych. Utrzl mu jąc srł oisty sra-
tus quo, Służba Bezpieczeństwa nie
ryzykowała utraty agenturv ani po- Demonstracja Ruchu Młodej Po[ski w marszu z kościoła Mańackiego pod pomnik Jana III Sobieskiego

w maju 1980 roku
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Zebranie członków Komitetu 0brony Robotników (KOR) na cmentanu. Na zdjęciu od lewej: Antoni Macierewicz. Zbigniew Romaszewsh, Jacek Kuroń,

radykalnych grup opozycfnych. lff/obec zła- komandosórv '',pisarzy, naukowców, daw-
godzenia, wyĆisz-enii działań aparatu bezpie- nych żołnierz1. AK, byłych członków PPS,
ćzeństwa problemy polityczne dla większóśc j a także niektórych działaczy katolickich ').
społeczeńŚrwa zeszły na dalszy plan. Liderami w tym gronie byli Jan_Józef Lip-

RÓwnieŻ w t975 roku przeprówadzono re- ski, Jacek Kuroń, Adam Michnik i Jan 01-
formę administracyjną Polski. Aby osłabić szewski.
wpłnłry sekretarzy wojewódzkich, którzy
wpodległych sobie rejonach sprarvowali nie- Kuroń pisze artykuł w ,,Kulturze",
zalefuąwladze,, kierownictwo PZPR postano- a Gieret konstyiuc| ęwiło podzielićkraj na 49 wojewódzrw. Decy-
zja ti, przedstawiana jako przybliżenie wła- Środowiska opozycyjne 9ż ,wlły się, g4y
dzy do-obywatela, miala faktycznie na celu w pololvie Iat7O.kraj zaczął zdraćlzać,oznaki
osiabienie 

' 
pozycji lokalnych przywódców kryzvsu gospodarczego, a pewność siebie, za-

partyinych. dufanie i bizanryjski styl ekipv
Członków aparatu parfyinego rządzącej zaczęły, razić nawet

..kupiono" przywilejami ']. Gie- F_^l__.:_l__ zwolenników Gierka.
iek skupił w swoich rękach peł- )rOOOW]SKa .. Najważniejsze dyskus|e o prz\-
nię włałzy. propaganda sukcisu opozycyjne ozywiły szłości polski 

,toczyły się w rym
podkreślała awi.rsi gospodarcze się, gdyw potowie [ąf czasie_w wydawanej w Paryżu
i'olski. _(w pewnym momencie - 

zb. trał zdCżdŁ prze.z]erze,go Giedroycia...Kulru-
ogłosiliśmy ,ię na*et l0. poręgą ',-' ;'-a --:.-_]'. rze". To wlaśnie tam Jacek.Kuroń
girpodnrczą świata). zdradaag OZnaK w 1974 roku w arrykule ].Opgz},-"Aktywność 

opozycji w pierw- kryzYSU cja polityczna w_ Polsce" podsu-
szej połowie ]dt 70. byla niska, qospodarczeqo mowal doświadczenia .,sa[onu
wiólu z dawnych 

'dzialaczy ' *arsrawskiego" i zaproponolYał
wręcz zaakceptowało Gierka sposób działania.
i ówczesną sytuację Polski. Dysydenci fun- - Tam dał receptę: nie tworzyć podziemnych
kcjonowali w nieformalnych Środowiskach organizacji,zprzysięgą,zesztandarami,bo na
bliskich znajomych, złączonych wspólną takie komuniści mają swój kodeks karny
przeszłością- i darzącyĆh się zaufaniem. - wspomina Bogdan Borusewicz, który kilka
Śpotykali się to*arzysko, prowadzili dys- Iat późnlej w 1980 roku zorganizował strajk
kusjÓ, wymieniali się'wydaiyml za granicą w Stoczni Gdańskiej. -Trzeba w jawny spo-
ksiązkami, Z tych tzw. saionów najwię- sób tworzyć środowiska,, dyskutować na
kszym i najbardziej wpływowym był salon imieninach, pożyczaćsobieksiążki iczekaćla
warszawski. Skupił on m.in. tak zwanych okazję.
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Jan Lityński

\a okazlę nie trzeba było długo czekać.
1 sierpnr; t9r5 r. Polska podpisała Układ
Helsińskr. u, którym państwa członkow-
skie zoborriązvrvały się m.in. do prze-
strzegania prarr. człowieka. Zaraz potem
Gierek. jakbv dla przeciwwagi postano-
rł-ił zrnienić konstytucję i wpisać do niej
zaperr nienie o przyjaźni polsko-radziec-
kiej i nrzervodnią rolę PZPR w państwie.
\\'r rr ołało ro mobilizację środowisk opo-
zr-cvjnrch, Jan Olszewski wpadł na po-
rnr sł n2pi5"rria listu otwartego. Zredago-
rlał go rr.spólnie z Jakubem Karpińskim
l Jackiem Kuroniem. Podpisało go 59 in-
telekrualisrór,r,,, wśród nich byli Halina
\lik.l.r .k.i. .\ndr,,ej Drawicz, Stanislaw
Barańczak.
Począrkou,o list został zlekceważony

przez ir,ładzę. st;rł się głośny dopiero pó
1 sn-cznia 19-6, kiedy dowiedziały się

Znani o Sierpniu.,

Jerzy
Ciepliński
trener piłkarek
ręcznych M5 AWFiS
Gdańsk

- \\lr-darzenia te
o L. serrvorvałen,t

:ą

:

z pewnego oddalenia, gdyż w tym
czasie przeb,v,"r,ałem lv Koszali nie,
gdzie bvłem naucz_vcielem akade-

o nim redakcje zachodnie. Zaraz potemIt-
sty protestacyjne do władz wysłali także
polscy biskupi, prezesi l{ubów Inteligencji
Katolickiej i redaktorzy naczelni wydaw-
nictw katolickich. - Także ponad 300 stu-
dentów z Gdańska podpisało protest prze-
ciw tej zmianie, coś się zaczynało, wisiało
w powietrzu - wspomina Boruse-uvicz.
Listy nie r,vpłynęły na decyzję władz

o zmianie kor-rstytucji, poprawkę delikatnie
złagodzono i uchwalono I0 Iutego 1976
przy jednym głosie wstrzymująci,m się: Sta-
nisława Stommy z l(oła Poselskiego Znak.
Wśród wielu pism protestacyjnych szcze-

gólnego znaczenta nabrał list nestora pol-
skich ekonomistów Edwarda Lipiirskiego,
skierow,any w 1976 roku na ręce Edwarda
Gierka. Osrrzegał w nim. że system gospo-
darczv panujący w Polsce preferuje mierno-
ty i karierolviczów, ostrzegal przed zapaścią.

Sygnatariusze wykorzystali fakt, że pol-
skie pra,uvo zapewniało bezpieczeństwo au-
torom listórł, do władz państwou,ych.

W Radomiu biją,
w'Warszawie się organizuią

Oznaki kryzysu gospodarczego o)stały się
widoczne w I976 roku. '§V czerwcu po pod,
wyzce cen mięsa wybuchł strajk w prawie
100 zakładach pracy w 24 województwach.
§7zięło lv nim udział 55 tys. osób. 

'§V Ra-
domiu i Ursusie protesty zostały brutalnie
spacvfikolł.ane przez MO. Przestraszony
rząd cofnął podwyżkę, ale nie zaniechał re-
presji. Do aresztów trafiło ok. 2,5 tys. osób.
Prarvie wszvscy zostali brutalnie pobici. Set-
ki osób zostały ukarane grzywną, wielu ska-
zano na areszty. 

'§il Radomiu na karę wię-
zienia skazano 72 osoby, duża część lch
otrzymała wieloletnie wyroki.

'W odpolviedzi 23 września 7976 r. powstał
Komitet Obron1. Robotników. Organizacja
ra, dzialająca iawnie, skupiła osoby o róż-
nych światopoglądach. Początkowo KOR li-
czył14 członków, do których wkrótce dołą-
czyło kilku następnych. ]ff/ KOR-ze dzialalrl
znani intelektualiści - pisarz Jerzy Andrze-
jewski, ekonomista Edward Lipiński, krltyk
literackiJan Józef Lipski, aktorka Helena Mi-
kołajska, poeta i tłumacz Stanisław Barań-
czak, adwokaci Aniela Steinsbergowa i Lud-
wik Cohn, weterani anfykomunistycznego
podziemia Antoni Pajdak i Józef Rybicki, *

1) Premie, awanse,

wczasy zagraniczne,

przydziały mieszkań,

tatony na samochody

uza[eżniano

od przynależności

do PZPR.

Pod koniec lat 70.

paftia miata 3 mitiony

członków na ok. 35

mi[ionów

mieszkańców kraju.

Kilkadziesiąt tysięcy:

sekretarze

zakładowych

organizacji

parlryjnych,

członkowie komitetów

wojewódzkich

i centralnego

stanowiło twarde

jądro systemu,

tzw. nomenklaturę.

Korzyści szeregowych

członków były dużo

mniejsze, często Wręcz

iIuzoryczne.

Przywitejami

obsypano też

miticjantów

i zawodowych

żołnierzy.

mickim w lWyższej Szkole Inży-
nierskiej. Niewątplirvie było to
dla naszego pokolenia niesamo-
wire przeżycie imimo pewnej
odległości, która dzieliła nas od
Gdańska, również w Koszalinie
wyczurvało się niezwykłość tego,
co dzieje się w Stoczni Gdańskiej.
Bardzo identyfikowaliśmy się
z Iudźmt, którzy odważyli się
przeciwstawic reżimowi i posra-
nolł.ili dokonać przełomu. Na rrli-

cach odbywały się wiece poparcia
dla strajkujących, chociaż miało
to raczej charakter incydentalny.
§(/iększą mobilizacj ę zauw ażylem
w zakładach pracn choć i na na-
szej uczelni były specjalne dyżury,
lla rłypadek gdyby coś się zaczę-
ło dziać, Dopiero patruąc na wy-
darzenia sierpniowe z perspekty-
wy lat i widząc, jak wygląda
obecna Polska, można docenić
znaczenie tamtych chwil.
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2) Komandosi - tak
w KC nazywano pod

koniec lat 60. grupę
najbardziej akhywnej
w opozycji młodzieży.
Komandosi,
organizując
demonstrade
przeciwko zdjęciu
przez cenzurę
spektaklu ,,Dńady"
w reżyseńi K. Dejmka,
zapoczątkowali kryzys
polityczny w marcu
1968. Uczestnicy
demonstracji zosta[i
poddani restrykcjom,
a niektórzy usunięci
z uczelni, m.in. Adam
Michnik. W Gdańsku
11 marca 1968
na politechnice

Gdańskiej w wiecu
zorganizowanym
pneciwko
socjalizmowi
uczestniczyło 4 tys.
studentów. 15 marca
w Gdańsku miała
miejsce najwiękza
w kraju manifestacja,
udziat w niej wzięło
kilkanaście tysięcy
osób: studentów,
robotników i innych
mieszkańców miasta.

3) Społeczna
i polityczna
dziatalność środowisk
kato[ickich odbywata
się poprzez tzw. ruch
Znak. Dysponował
on swoim
kilkuosobowym kołem
poselskim w Sejmie,
kilkoma pismami
(m.in. ,,Tygodnikiem
Powszechnym",
miesięcznikami
,,Więź" i ,,ilnak"),
wydawnictwem Znak
oraz pięcioma
Klubami Inteligencji
Katotickiej.
Srodowisko to było
podzietone. Na czete
grupy, cieszącej się
wsparciem prymasa
Wyszyńskiego
i chcącej włączyć się
W,,gierkowską"
odnowę, stał prezes

warszawskiego KIK
Konstanty Łubieński.

kapelan w wo jnie 1920 r. ks. Jan Ziela, a tak-
że Bogdan Borusewicz, Mirosław Chojecki,
Antoni Macierewicz, Adam Michnik, Piotr
Naimski i Jacek Kuroń.

§(krótce po powstaniu KOR zaczął lłyda-
wać biuletyn informacyjny,,Komunikat".
Publikowano w nim dane o represjach wo-
bec robotników i ich rodzin, a także poda-
wano informacje dotyczące osób, którym
udzielono pomocy, i wysokości kwot prze-
kazywanych jako pomoc. Ponieważ ,,Ko-
munikat" podpisywali wszyscy członkowie
KOR-u, zgodnie z obowiązującą zasadą
jednomyślności zredagowaną wersję pusz-
czano obiegiem. W razie zgłoszenia popra-
wek - obieg odblłvał się ponownie. Zaak-
ceptowany,,Komunikat" przekazl,wano
współpracownikom i znajomym, któtzy go
przepisl.wali w kilkunastu kopiach i rozda-
wali. §7 ten sposób nvorzyła się sieć, którą
często, w odwrotną stronę, przekazl-wano
pieniądze na potrzeby KOR-u.
Do września 1977 r. KOR udzielił pomo-

cy ponad 600 rodzinom.
KOR zwalczar7o za pomocą represji MO

i SB: konfiskowanie sprzętu, inwigilacje,
zakładanie podsłuchów i rewizje w miesz-
kaniach, zaftzymywanie na 48 godzin
(czasem kilka razy z rzędl), a taI<że z-wol-
nienia z pracy i pobicia. Działalność
KOR-u wywarła wpływ na politykę władz.
Najpierw ograniczono represje wobec ro-
botników, a następnie w lipcu 1,977 r. og1o-
szono amnestię. Kilka miesięcy później
KOR przekształcił się w Komitet Samo-
obrony Społecznej ,,KOR". Jego skład zo-
stał rozszerzony i w roku 1978 organiza,
cja liczyla 33 członków.
Celami działalności KOR-u stały się: wal-

ka z represjami stosowanymi z powodów
politycznych, światopoglądowych i wyz-
naniowych, a także wspieranie wszelkich
działań, zmierzaiących do realizacji praw
człowieka i obywatela. Sposobem dociera-
nia do ludzi stała się działalność wydawni-
cza. Na imponującą skalę rozwinięto siat-
kę dystrybucji bibuły.

Demonstracja zorganizowana pnez Ruch Młodej Potski pod pomnikiem Jana

obok Boruservjcza istotne

dla opoz_vcii środolvisko stworzył

w Trójmieście Aleksander Hall.

Wtaz z kolegami z liceum, m.in.

Arkadiuszem Ri bickim i Grzegorzem

Grzelakiem. po odejściu z ROPCiO
zaloz1-Il, lv lipcu 1,97 9

Ruch _\Iłodej Polski.
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Tu mówi Radio,,Solidarność"
Urządzenie nadawcze podziemnego Radia

,,So[idarność" podarowala przysztemu muzeum

,,5o[idarności" Anna Reszke z Gdańska. Trafi tam
ono za pośrednictwem ,.Gazety Wyborczej".
Urządzenie przez wiele lat bylo własnością ojca
pani Anny, Waleriana Wiatera, aktywnego
dziatacza podziem nej,,So[idarności", który
wymyśtil, a potem prowadzit Radio,,So[ida rność"
w Gdańsku, Pan Walerian zmań w 2004 roku.

- Tego urządzenia tata nigdy nie trzymat w domu.
Bytam dzieckiem, a[e pamiętam, że nal"oty ZOMO

mie[iśmy niemaL co tydzień. Szukati tego
nadajnika. przewracajac dom do góry nogami. ByLi wściekLi, gdy -jak zwykle - niczego nie znaleźh.

Znajomi ojca z podziemia udostępniaLi mu bowiem swojó mieszkania i za każdym razem nadawat z innej

dzietniry Gdańska.
Komunikaty Radia,.5oHdarność" emjtowano nieregutarnie na częstotliwościach ofidal,nie działająrych l
rozglośni. Pierwszą taką audycję nadano w styczniu 1982 roku w Warszawie. *"a 

l
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ROPCiO się dzieli

Tsrnienie KOR-u zainspirowało powstanie
innvch grup opozycyjnych.W 19Ż7 r. urwo-
rzono Ruch Obrony Praw Człowieka i Oby-
watela lz którego w roku 1979 v"ryodrębnlła
się Konlederac;a Polski Niepodległej i Ruch
MloLle1 Poiskil, a w roku 1978 dzialające na
Sląsku oraz na Wybrzeżu Wolne Związki
zarvodorve.
ROPCiO ', choć także był organizacią

działającą j arł,nie, otwarcie zglaszalpostu-
lan, obalenia komunizmu i uniezależnie-
nia Poiski od ZSRR. Twórcami ROPCiO
bvłl, przede wszystkim osoby wywodzące
się ze środorvisk narodowych i niepodleg-
łościorrl-ch, nawiązujących do iradycJi
akorr-skich l otaczających szczególnym
kuitem postać Jozefa Piłsudskiego. §7 *y-
niku kont']Ńru pomiędzy czołowymi dzia-
łaczami łLeszkiem Moczulskim i Andrze-
jem Czumą) doszło do rozpadu ROPCiO.
W 7979 r. Leszek Moczulski utworzył
Konfederację Polski Niepodległej, a część
pochodzącvch z Gdańska działaczy utwo-
rzyław Ilpcu 7979 roku Ruch Młodej Pol-
ski.

A w Gdańsku zgoda

Na §f'ybrzeżu w druglej polowie lat 70. dzta-
łały dwa środowiska opoz}cf ne. Pierwsze, ro-
botnicze, skupione było wokół KOR-owca
Bogdana Borusewicza, Należeli do niego An,
drzej Gwiazda, Joanna Gwiazda, Andrzej Ko-

łodziej, Bogdan Lis, Alina Pienkowska, Arrna
§falent}mowicz, lech 'Wałęsa i Krrysztof '§7y-

szkowski. Najpierw kolportowali wydawane
przez KOR pismo ,,Robotnik" .Późniejwspól-
nie zaczęli wydawać,,Robotnika -Wybrzeża" 

.

Aby wśród robotników zaznaczyć swoją od-
rębność od warszawskiego KOR-u, w 1978
powołano Volne Związki Zawodowe \Vy-
brzeża, które za podstawowy cel swojego
działania uznaly walkę o prawa pracownicze.
Punkt konsultacf ny ROPCiO na-Wybrzehl
dzialałw mieszkaniu Thdeusza i piotra szczu-
dłowskich,
Obok Borusewicza istotne dla opozycji

środowisko stworzył w Trójmieście Alek-
sander Hall. \i7raz z kolegami z liceum m.in.
Arkadiuszem Rybickim i Grzegorzem Grze-
lakiem po odejściu z ROPCiO założyli
w lipcu 1979 wspomniany Ruch Młodej
Polski. Działali wśród młodzieży i studen-
tów, związarti byli z duszpasterstwem aka-
demickim dominikanów i jezuitów, wyda-
wali pismo ,,Bratniak". Inspirowały ich idee
Dmowskiego i Piłsudskiego, Obie grupy
- Halla i Borusewicza - utrzym}.wały bliskie
stosunki towarzyskie. Po powstaniu ,,S"
opozycjoniści obydwóch środowisk włączy-
li się lv strukturY 

'*'u'\};u* .TERLING.*,
,MAREK wĄS

Tekst powstał na podstańe książki
Andrzeja Fńszkego

,,0pozycja poliĘczna
w PRL 1945-1980"

4) Gospodarkę dobiĘ
kredfi zaciągnięte
na Zachodzie. ByĘ
Wysoko
oprocentowane, Ź[e

Wykorzystywane
i stały się gwoździem
do trumny
centraInego
planowania. W 1970
roku zadłużenie polski

wynosiło 1,2 mld
dotarów,w7976r.
było to już 8 mld,
a pod koniec 1980 23
mld. Sama sptata
oprocentowania
pochłaniała już wtedy
1,5 mld dolarów
rocznie. Pieniędzy
zabrakło na części
zamienne i przemysł
pracoWat

na zwolnionych
obrotach. 0graniczano
wydatki na kulturę,
zdrowie i oświatę.

5) Założycietami

ROPCiO byti

emer]irtowany generał

Mieczysław Ludwik
Boruta- Spiechowicz,
Andzej Czuma, Karol
Głogowski, Kazimierz
Janusz, Stefan
Kaczorowski, Leszek
Moczu[ski, Marek
Myszkiewicz-
-Niesiołowski, Antoni
Pajdak, Zbigniew
Sekulski, Zbigniew
Siemiński, Bogumił
studziński,
ks. Bohdan Papiernik,
ks. ludwik
Wiśniewski, Adam
Wojciechowski,
Andnej Woźnicki,
ks. Jan Zieja
i Wojciech
ziembiński.
Informację

o utworzeniu nowej

organizacji pzekazał
Leszek Moczulski
na zorganizowanej
w mieszkaniu
Antoniego Pajdaka
nie[egalnej

konferencji prasowej.

III Sobieskiego 3 maja 1980 roku
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- Nie palcie komitetów,
zakładajcie swoje! - sł3tnne
hasto Jacka kuronia zostato

zrealizowane
w Sierpniu 1980 roku

ę- y- urclnia nie było w sroczni
§{ Cdańskiei podĆras strajku. A|e

-§. \jak ujmuje to hisroryk Jerzy Je-
dlicki, pod dwoma przynajmniej
względami,,elementy kuroniowe"
odegrały kluczową rolę latem tamte-
go roku. Po pierwsze, Kuroń przeła-
mał blokadę informacyjną, którą
władze wprowadziły, gdy sprawy za-
częły iść nie po ich myśli. Telefon w je-
go warszawskim mieszkaniu url.wał
się, a on relacjonował zachodnim re-
porterom wydarzenia w Polsce. 14
sierpnia do Kuronia zadzwoniła Aii-
na Pienkowsk a, p1źniejsza żona Bog-
dana Borusewicza. Miała do przeka-
zania istotną wiadomość: w Gdańsku
rozpoczął się strajk. Zaraz potem ko-
muniści odcięli Trójmiasto od łączno-
ści telefonicznej. Ale Kuroń już puścił
informację o robotniczym proteście
w świat.
Drugi ,,kuroniowy element" Sier-

pnia to działalność KOR, podziemny
,,Robotnik" oraz kształtowanie ob-
licza środowiska, z którego później
wyszli animatorzy l, przl.wódcy ru-
chu strajkowego - tacy jak Lech §7a-
łęsa, Andrzej Gwiazda czy Zbigniew
Bulak. Kuroń wpłynął na charakter
całego tego ruchu. Stanowczo odra-
dzał agresl.wne działania, które mo-
głyby sprowokować rząd do krwa-
wego odwetu. Powtarzał uparcie:
- Pamiętajcie, kijami nie w7gramy
wojny ze Związkiem Radzieckim.

Niezgoda na zło

- Miałem 19 lat, gdy uznałem, że
cały ten komunizm, w którym żyję,
to nie to - mówił Kuroń. - Zacząłem
się zastanawiać, co można na to po-
radzić. Wymyśliłem sobie wtedy, że
ludzie nie chcą się rządzl,ć. Mają wa-
runki, mogą, rylko im się nie chce.

Działa| w Związku Młodzieży Pol-
skiej, Związku Harcerstwa Polskie-
go, lvstąpił do PZPR. W 1,964 r. wraz

z gnryą przyjaciół próbował s§vorz!,ć
pisemną analizę ustroju komunisn cz-
nego. Zatrzymała ich Służba Bezpie-
czeńsrwa. Kuroń stracił srypendium
doktoranckie i wryleciał z partii.
§7 ,,Liście otwartym do partii"

- który przygotował w 1964 r. z Ka-
rolem Modzelewskim - opisał kon-
flikt między klasą robomiczą a cen-
tralną biurokracją parryjną. Tekst po-
wielili w 18 egzemplarzach. Zostali
aresztowani i skazani: Modzeler.r.ski
na trzy i pół roku, Kuroń na trzy la-
ta więzienia.
Ks. Adam Boniecki: - Bezsilną

wściekłość ówczesnych władz na nie-
go i Karola Modzelewskiego odbie-
rałem jako sygnał początku nowej
epoki. To była inna jakość - wielkie
przełamanie bariery strachu.
Z więzlenia Kuroń wfrszedł rvarun-

kowo w maju 1967 r. Rok później
zorganizował wiec studencki na llW
- protest przeciw zakazowi wrysrawie-
nia ,,Dziadów" w reżyserii Kazimie-
rza Dejmka. Jako jednego z ..inspirr-
torów w7darzeń marcow7ch" czekał
go kolejny wyrok: q]m razem trzy

Kuroń
o człowieczeństwie

w liście
do ukochanej żony

Gajki: ,,Istotą
człowieczeństwa jest

bunt. Jest
w człowieku taki
bakcyl niezgody

na zlo.
Im jest mocniejszy,
, tym mocniejszy

jest człowiek".
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i pół roku. §/r.szedł - przedterminowo - we
lvrześniu 1971 r.

\ie nvolni] tempa.Zorgańzował akcję prze-
cilr- umieszczaniu w Kons§tucji PRL zapisu
o mr-ahm sojuszu zeZńązńem Radzieckim
i kierolrliczej roli PZPR. Napisał program
dziaLańa opoz}gi demolratyczn e1. Założeńa
przedsa\\,ił §. art},kułach,,Polityczna opozy-
cja u,Polsce" (,,Kulrura" 1111974) i,,Myśli

_:|l!!9!9$_;
Magda Koorniak* w rozmowie ze swoją
maĘ Bańaę Kocuniak

Mamo, co najbardziej
kojarzy Ci się z latami
osiemdziesiątymi?
B_łnslR_ł KocUr,]IAx: Na
pervno kartki.'Wszystko
br-ło na kartki, od jedze-

nia po bun. A dodatkowo modne
wówczas białe bury kosztowały dwie
przeciętne pensje.

Teraz wchodząc do sklepu obuwni-
czego, masz duży wybór.

o programie dzińańa" (,,Aneks" nr 13-
1411,977). Przekonyrvał, że sposobem na sy-
stem totalitamy i partyjny monopol jest samo-
orgańzacja obywateli w ruchy społeczne.
Gdy ruszyły procesy robotników, którzy

w czerwcu 1976 r. protestowali w Radomiu
i Ursusie przeciwko podwyżkom cen, starał
się dla nich o pomoc prawną i wysyłał im
pieniądze. §7 odpowiedzi władze skierowa-
ły go na przeszkolenie wojskowe.

Dusza KOR-u
UI 1976 r, współtworzył Komitet Obrony

Robotnikóq został jego duszą i liderem. Je-
go mieszkanie przekształciło się w centrum
informacyjne opozycji. Kuroń zbierał dane
o łamaniu praw człowieka i niezależnych
organizacjach w Polsce. Przekazywał je na
Zach6d, wracaly do kraju za pośred-
nictwem Radia'Wolna Europa.

V/ maju 1977 r. zostal ponownie aresztowa-
ny, gdy - dowiedziawszy się o śmierci współ-
pracującego z KOR-em studenta Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego Stanisława Pyjasa - próbo-
wał dotrzeć do Krakowa. Następne lataprzy-
niosły kolejne zatrzymania i brutalne przesłu-
chania - dla władz PRL Kuroń był demonem
opozycji. Tuż przed wybuchem sierpniowych
strajków w artykule ,,Ostry zakręt" pisał:
,,opozycja powinna służyć ruchowi robotni-
czemu sugestiami programowymi", np. prÓ-
bować zmieniać postulaty ekonomiczne
w polityczne.

Sierpień'80
Propaganda starała się przedstawić strajk

|ako dzieło ,,prowokatofów z KOR-u, }

A
c

J

lG. Adam Boniecki:
0jciec przekazał

Jackowi przekonanie,
żejego miejscejest
zawsze po stronie
słabszych. Temu
przekonaniu byt pzez
cate łcie wierny (...)
Długo po wycofaniu
się z czynnego życia
publicznego zajmował
najwyższe miejsca
W rankingach
wiarygodności
polityków.

Niewątpliwie to on był
wielkim architektem
potskich przemian.

Nie przypadkiem jego

akta w archiwach
Służb Bezpieczeństwa
obejmują 80 tomów.
Ale nawet 80 tomów
akt z inwigilacji,
szykany i więzienie
nie pomogły. Jacka
złamać się nie dało.

Co w tamtych czasach było na topie?
Czy można to było dostać na kartki?
- Bardzo modne były dżinsy, do-

stępne tylko w peweksach za dolary,
Można było też kupić materiał i iść
do krawcowej. Trudno było dostać
gotowe ładne ubrania. Trzeba było
mieć znajomych, którzy handlowali
ciuchami, albo przywieźć coś z zagra-
nlcy.
A co z kolejkami? Czy po wszystko
się wtedy stało?
- Po większość rzeczy. Pamiętam,

gdy kiedyś wróciłam do domu cala
szczęśliwa, bo udało mi się kupić
prześliczne, ręcznie ilustrowane wy-

danie ,,Pana Tadeusza". Stałam rylko
7 godzinl.
Chyba aż siedem godzin, Teraz wy-
starczy weiść do księgarni, powie-
dzieć, co się chce, i od razu się to ma!
- 25 lat temu nie było tak prosto. Vi-

działaś wystawę ,.Drogi do wolności"
w stoczni, więc wiesz, jak wyglądały
sklepy. A najśmieszniejsze było to, że
wtedy kupowało się reklamówki. Na
zakupy były tylko torby z materiału.
' RozmauialaM\GDA KOCUNIAK

* Magda uaysięwGimnaĄum nrj3 wGdańsku,

które realizowało program obchodów roaniq
Sierpnia'80. Młodż m.in. przeprowadzaLi roz-

nowy o Sierpniu z rodzicami bądź diadkami
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Seweryn Blumsztajn,

działacz KOR-u,

przyjaciet Kuronia:

Jacek od zawsze był

przywódcą rewolucji.

Wieczna rewolucja

i walka ze złem to byt

jego pomyst na życie.

Wtedy. gdy byt moim

wychowawcą

w harcerstwie, pned

Marcem, potem

w KOR-ze

i w,,So[idarności".

Nigdy jednak nie miał

aspiracji wodzowskich.

Ijednocześnie był

człowiekiem skrajnie

antyrewo[ucyjnym.

(...) Rewolucja jest

ciągiem: najpierw ty

ścinasz głowy, potem

pzychodzi restaurada

i tobie głowę obcinają.

A[e żeby to przyjąć

do wiadomości, trzeba

mieć poczucie

odpowiedzia[ności

za skutki rewolucji

październikowej. Duch

całego naszego nurtu

był antyrewolucyjny

i tytko dtatego mogła

powstać formuła

zmieniania

rzeczywistości pnez

ruchy obywatelskie.

Zwieńczeniem tej

filozofii byty Okrągły

Stół, ffi RPi niechęć

do rozliczeń.(...)

zaproponowaliśmy pierwsi ideę ,,wasz pre-
zydent - nasz premier".
Po upadku komunizmu Kuroń ma sta-

nowisko ministra pracy w rządachTade-
usza Mazowieckiego i Hanny Suchoc-
kiej. Rząd Mazowieckiego wprowadza
trudne reformy i Kuroń właśnie wtedy
zyskuje ogromną popularność. '§7e wtor-
ki prowadzi telewizyjne pogadanki i wy-
;aśnia sens przemian - zawsze w dżinso-
wej koszuli, która jest jego znakiem roz-
poznawczym, Kolejny znak: darmowe
zupy dla najbiedniejszych -,,kuroniów-
ki" i tak samo nazywane zasiłki dla bez-
robomych.

Pożegnanie

Jacek Kuroń zmarł w 2004 roku w wie-
ku 70 lat. Żegnaiąc go, Marek Edelman
- ostatni przywidca powstania w getcie
warszawskim i dzialacz opozycyjny - po-
wiedział: ,,Jacek zachowl,wał się takf że
wszyscy byli pewni, że są jego przyjaciół-
mi... Mówił: "nie palcie komitetów, lecz
zakładajcle komiteryn. I założył komitet,
który nazywa się IIi Rzeczpospolita PoI-
sKa--.
Przy trumnie Kuronia stanął termos z go-

Iącą, mocną herbatą. Adam Michnik pisał
po śmierci swojego największego przyjacie-
la: ,,O Jacku napisano 1uż i powiedziano
niemal wszystko. Nie ma polityka w Pol-
sce, którego by żegnano słowami tak wiel
kiej miłości i tak bezsporffi?§;ł:}?1{;
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którzy manipulują stoczniowcami". Rząd
domagał się, aby MKS w Gdańsku odciął
się od Komitetu. §7ałęsa tego nie zrobił, Co
więcej, 30 sierpnia ostrzega władze: skończ-
cie z przettzym}"waniem ludzi KOR-u. An-
drzei Gwiazda stawia sprawę na ostrzu no-
ża - porozumień nie będzie, jeśli członko-
wie Komitetu nie wyjdą na wolność. Wła-
dzaagina się pod tym żądaniem. Zatrzyma-
ny 18 sierpnia Kuroń u7chodzina wolność
tazem z innymi KOR-owcami 1, września.
Po zakończęniu strajku pełni funkcję do-

radcy Międzyzakladowego Komitetu Zało-
życielskiego, a następnie Krajowej Komisji
Porozumiewawczej NSZZ,,Solidarność".
Opowiada się m.in. za agodą między
związkiem, Kościołem i PZPR, która do-
prowadziłaby do przekazania władzy ko-
mitetowi ocalenia narodowego i przepro-
wadzenia,,możIiwie demokratyczn|ch"
wyborów.
13 grudnia internowany w Strzebielinku,
następnie w Białołęce. §7 lipcu 1,984 r. ra-
zemz Adamem Michnikiem staje przed są-
dem. Amnestia przery.wa proces.'W sumie
władze PRL więziły Kuronia ponad 9 lat.
- Kiedy siedziałem, czekającna wyrok po

,,Li(cie otwartym", chodziłem po spacer-
niaku i myślałem: ,,Ile więzienia mogę ury-
trzymać? Ttzy lata? Nie, tyle to nie. A pięć?
Jezu, nie!" A dziewięć? Gdyby mi ktoś po-
wiedział, że dziewięć.., Ęlko to jest tik:
wchodzisz iidziesz. Masz jakieś przeszkody
i je pokonujesz,Idziesz i coraz trudniej się
cofnąć.., A potem mówisz: tyle przesze-
dłem, to już mi chyba mniej zosta1o, nie?
I znowu idziesz. A tu jeszcze trudniej.

Kuroniówka dla biednych

W 1989 r. dotadzał,,Solidarności", choć
władze przez wiele tygodni nie chciały się
zgodzlc na jego udzial w obradach Okrą-
głego Stolu.
Adam Michnik wspomina: - Razem

zJackiem stanowiliśmy tandem przy Okrą-
głym Stole. razem wymyślaliśmy'pomysł ni
wybory wolne, choć kontraktowe; razem

Wykorzystałem fragmenĘ tekstów ,,0bywatel J. K.'
Knysztofa Bumetki i ,,Jacek Śńęty" ks. Adama

BoniecHego, kźóre zostały opublikowane w ,,Tygodniku
Powszechnym", tekst Jerzego Jedlickiego z 1997 r.

z ,,GazeĘ lllyborczej" oraz wspomnienie Adama Michnika
.o Jacku Kuroniu,,V|olność, sprańedliwość, miłosierdńe,

kecz o Jacku". Ępońedń Jacka Kuronia pochodzą

z wywiadu,,Zawodowy rewolucjonista" pzeprowadzonego
pzez Witolda Beresia i Krzysźofa BurnetĘ,

wydrukowanego w podiennym dwuĘgodniku
,,Promieniści" w marcu 7988 r,

10 l) NARODZINY sOLIDAR

Jacek Kuroń i Lech Wałęsa po wyjściu z ośrodka internowania



Gdańęęanie w easie strajku w Sierpniu'80 pny stoczniowej bramie od u[. Jana z Kolna

'W maju ,,Gdzetd
Wyborcza" wystąpiła

do Czytelnikotu
z apelern

o Przekazywanie
pamiątek

po Sierpniu'80
i pierwszej

,,Solidarności".
Odzetu był ogromny.

Do redakcji trafiły m.in.
setki zdjęć.'W,,Albumie
sierPniowym" jesteśmy
tu stanie zaprezentoLuaĆ
zaleduie część z nicb.
'Wszystkie eksponaty

przekażemy
do powstającego

muzeum,,Solidarnoś ci" .

S er de cznie dzię kuj emy.
Dachy stoczniowych zakładów w eaśe stĘku w Sierpniu '80 stały się trybuną. z któĘ stoczniowcy
komunikowa[i się z mieszkańcami

NARODZ]NY sOLiDARNoŚc] KRONIKI SIERPNIOWE a 11



Pozwolenie na stwozenie wolnych związków zawodowych było d[a władz PRL najbardziej kłopotliwym postulatem strajkujących

1ż i} NARoDZINY SOLiDARNOŚcI ł KRONIKI SIERPNIOWE .
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Obradom Międzyzakładowego Komitetu §trajkowego i nego§adom ze stroną nądową w 5a[i BHP codziennie przysłuchiwały się tłumy stĘkujących

Brama nr 2 przez cały strajk była oblegana pnez tłumy. Zdjęcie zrobione z terenu stoczni

. NARODZlNY SOLIDARNOśCI . KRONIKI 5]ERPNIOWE ł 13
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Ludzie przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej oczekują na kolejny komunikat MKS-u

€=
.1=, *+ea*ffi1#***

,ffireffi ,
Wycinki ze skandynawskich gazet piszących o strajku w stoczni. W ten sposób Polacy przekonywali się. że o ich proteście wie cały świat
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klasztor Dominikanóu w Gdańsku i kościół św. Mikołaja były uażnymi
miejscami w kształtowan|l się 9pozycji przedsierpniouei ń ćaon ź".

Tu lu latacb 60. i 70. działał uielki auioryiet - dominikanin oiciec Ludtuik
liśnięrys.|i,!" ? P?!.oi? !e*s2ykoynińa spotykali się założyciele pirńi

,,Bratniak" i Ruchu \b4ri Pokki Aleksanier uatl ,zy Arkańiusz ayb,l"kl.
Według Halla oiciec Ludwik to polta(, która ujouar:ia naitaiękrÓ;i{y;

na jego rozwój duchowy i polityczny.

, Ądanielr.l prowincjała ojca Maciója Zięby, w'XX wieku
zakon dominikanów nie miał'u polsce *ybi"iĄrzego duszpasterza.

., NARODZINY soLID-ls!oŚcI o xRONIKI sIERPNIOWE . 1-5



Oj calkiem nieprosta to będzie ballada
Nie o tych, co los sluói
by chcieli przegadać
A o robotnikach, o twardych ich rękach,
O prawach i krzywdzie,
co ciqgle ich nęka.
O prawdzie naiczystszei,
p.rawdziwej jak morze,
Ze chcieliby lepiej, a coraz iest gorzei,
Bo przecież nie proszą o góry ze złota,
Chcą tylko minimwm, ą dobra robota
Sieć zmarszczek wyryła na hłarzach,
na ręhach
Oczy spopielały
w codzienny ch udrękach.

A trudno się górze
z tym wszystkim pogodzić,
Tym, których los ludu
nie musiał obchodzić,
Bo sami się ludem publicznie nazwali,
Lecz tak_im, co żyje bogato, w oddali.
Więc jak się tu teraz
bogactwem tym dzielić?
Ze robotnicy za dużo by chcieli?
Ze po co im związki,
uięc pieniądze Po co
Garnęli do siebie, a teraz się pocą.
Jak z fałszu gęstwiny
po cichu się wymknąćł

Co by im obiecaĆ, żeby usta przymknąĆ?
Ja pytam, dlaczego ich zarzuĘ słuszne
Przyprauiai ą,,władców "
o zawroty duszne,
O klekoty serca, noce niePrzesPane,
O sznury limuzyn sunące nad ranem?

Krzyk, że nie Pracują,
nie będą pracouać,
Ze nagle chcą wszystkich tam
w górze wychować,
Ze zmian chcą realnych,
nie tylko u teorii,
Ze pragną ich wreszcie nauczyć bistorii.
Historii prawdziwej, życia uczciwego,
Nie falszywei mgiełki
i kłamsUła taniego,
O życiu, że trudno, że naród tu l<lopocie,
Ze rozejm możliwy jest dzięki robocie.

Nie stanq stocznioucy
p.rzy swoich maszynach !
Ze czyny są ważne,
więc my wds po czynach
Dziś poznać pragniemy na górze króIouie,
A na wasze kłamstwą nikt
z nas nie odpowie. -Wroclatu 

25.08.1980
Ze zbioru wierszy ,,Sierpień'80

- Przestańcie stale nas przeĘrdszaĆ..."
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